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Protokoll 2014 08 13 
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
Möte med Uno Miltons vänner 
Datum onsdag 13 augusti 2014 
Tid o plats 17.00 på Tekniska museet. 
Närvarande: Uno Milton, Thomas Gynther, Johan Murray, Sven Flink, Peter Häll och Nils 
Olander 
 
 
 
Helen meddelade innan mötet  att dom är kvar på landet och inte kunde komma. 

 

Sven rapporterade att glasdörrarna in till modellen krånglade. Öppnar man våldsamt glider 

glasrutan i sin släde. Tillsammans med Johan  lyckades han dock få tillbaka glasdörren i rätt 

läge. 

 

På rampen över den stora landskapsmålningen finns en rad glödlampor på sockel E27. De 

behöver ersättas med LED-lampor. Nils åtar sig att köpa in lampor. De finns på IKEA och 

JULA. Jämförbara med glödljus på 60 watt.  

 

Thomas försöker kolla vidare med Dg-lokets underrede.  

 

Agge får kolla så att Unos kvitto på ca 2000 kr regleras. Dvs Uno ska få sina pengar och 

ekonomin kvittot. 

 

Rengöring av smutsiga spår behöver genomföras.  

 

Arbetsuppgifter för arbeten på onsdagskvällar behöver preciseras så att Uno Miltons 

vänner i förväg vet vad som behöver göras innan respektive onsdag. Johan har en lista på 

saker som återkommande behöver kollas, justeras och fixas till. Johan kommer att skicka ut 

denna lista till gruppen. Men det som behöver hända är att en sammankallande person i 

gruppen måste utses.  

 

Nils forsätter att söka efter Anders Lundin på SMJ för att upprätta ett samarbete eller 

snarare en hjälp från SMJ-folk. De behövs som våra konsulter och hjälp-specialister. 

 

Johan gör en årsberättelse till nästa möte. Det blir då nyttigt att jämföra med 

årsberättelsen från föregående år och konstatera vad som gjorts och inte gjorts.  

Reservdelslager är inte fixat. Förbättring av bruksanvisningen är gjord.  etc.  

 

Sven kommer att ge underlag till Nils så att Tekniska museet kan göra en förfrågan hos 

Lesjöfors AB ang. spiralfjädrar. (I boggi och bälgar under vagnar behövs fina spiralfjädrar.)  

 

Nästa möte onsdag 3 september 2014 på Tekniska museet 17.00 
/Nils Olander 


